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Nužudyti Karalius Aleksandras ir Barthou
Marsailles, Franci j a. —Spa-*

lių 9., kai Yugoslav! jos kara
lius Aleksandras karo laivu 
atvyko į Marseilles ir buvo 
sutiktas Franci jos užsienio rei 
kalų ministerio Barthou. Už 
5 minutų po jų susitikimo, 
kada abu gabiausi Europos 
politikieriai susėdo į karališ
ką automobilių ir pasileido Į 
miestą, lydimi menkos polici
jos sargybos, vienas vidutinio 
amž. vyras, pribėgęs atsuko 
greta automobilio jojančio po- 
licmono arklį ir paleido mir
tingą šūvį tiesiai į Aleksand
rą. Barthou norėjęs jo apsau
goti ir pats gavo mirtiną šū
vį. Tuo tarpu policmonas smū 
giais parmušė žudiką, o žmo
nės subėgę jį beveik mirtinai 
sukūlė. Tai buvo Chekoslovą- 
kijos pilietis, hungarų kilmės 
Petrus Kalemen. Jo kišenini 
rastas falsifikuotas pasas, su 
kuriuo jis buvo įvažiavęs į 
Franci ją. Jis mirė už valandos 
ir jokių paslapčių neišdavė.

Karalius Aleksandras buvo 
didelių politinių gabumų, ge
ležinės rankos valdovas, todėl 
sugebėjo valdyti Yugoslaviją, 
kuri susideda is: 7 milionų 
serbų, jie yra krašto šeimi
ninkai, virš 5 milionų kroatų, 
jie yra beteisiai piliečiai ir 
apie pusantro miliono musul
monų ir apie pusė miliono ki
tokių; jie visi prispausti. Kas 
dabar štiks Yugoslaviją, sun
ku pasakyti. Sosto įpėdinis 
Petras II yra dar tik 11 me
tų moksleivis.

'Barthou asmenyj Franci j a 
neteko savo valstybės gabiau
sio politiko ir stratego, kuris 
jj išgelbėjo 1914 m. Jis buvo 
jau 72 m. amž. bet savo ener
gija ir sumanumu pralenkė 
visus politikus. Jo sugalvota 
Rytų Locarno, Pakaitės pak
tas. Balkanų Paktas, Franci- 
jos su Italija susiartinimas. 
Yugoslavų su Italais sutaiky
mas. Barthou buvo asmuo, 
kuriuo rėmėsi Europos taika 
ir Voketijos ekspansija buvo 
apstatyta stipria užtvara.

Jo troškimas buvo, kad nors 
šiais 1934 m., neleist įsilieps- 
not karui Europoj. Per 10 
mėnesiii nužudyta net 5 žy

mieji politikai: lon G. Due a, 
Rumunijos prmjeras, pulk. 
Pieracki, Lenkijos minist., 
Engelbert Dollfuss,, Austrijos 
kancleris, Aleksandras, Yugo- 
slavijos karalius ir pats Bar
thou. Nežinia, kaip iš tikrųjų 
baigsis Europoj šie metai, ku
rių beliko apie 10 savaičių.

— Belgijos mokslininkai 
ruošiasi tirti žemės gelmes. Jų 
numatytas darbas truks kele
tą metų ir kaštuos virš 6 mi
lionų frankų. Norima iškasti 
3,500 metrų skylę žemėje.

J. E. Vyskupas Teofilius Matulonis, kuris Spalių 19, 
1933 m., grįžo iš Sov. Rusijos kalėjimų ir kondentracijos sto
vyklų, šių metų Spalių 5 d. lydimas kun. D. P. Mikšio, atvy
ko Amerikon Švedų Amerikos linijos motorlaiviu Kungs- 
holm. New Yorko uoste Jo Ekscelenciją sutiko A. L. R. K, 
Kunigų Vienybės atstovai, Liet. Gen. Konsulas Pulk. P. Ža- 
deikis. A. L. R. K. Federacijos, kaikurių katalikiškų laik
raščių ir N. Y. City Catholic Welfare Conf, atstovai. Šiam 
paveiksle matyt: I eilėj (į dešinę) kun. Dr. J. Navickas, 
Marianapolio Kolegijos direktorius, kun. J. Simonaitis, Eli
zabeth, N. J. J. E. Vyskupas Teofilius Matulionis, kun: C: 
A: Vasys, Worcester, Mass., kun. Dr. J. B, Končius, Mt 
Carmel, Pa. ir kun. D. P. Mikšys, svečias iš Lietuvos, Kau
no S. D. Kalėjimo kapelionas. II eilėj kun. A. Bublys, Maria
napolio Kolegijos profesorius, kun. A. Milukas ’’Žvaigždės” 
Redaktorius ir kun. M. Pankus, Bridgeport, Conn. III eilėj 
kun. K. Banionis, Brooklyn, N. Y. ir kun, J, Balkūnas ’’Ame
rikos” redaktorius. Be čia paminėtų sutikime dalyvavo dar: 
kun. N. Pakalnis, Brooklyn, N. Y, kun. J. šeštokas, New 
York City. kun. Vaškevičius. Marianapolio Kolegija ir Ka
zys P. Vilniškis. Sutikus Didž. Gerb. Svečius uoste, tuojau 
apie jų atvykimą buvo perduota žinia per Amerikos savait
raščio radio.

Po priėmimo, kurį suruošė kunigai K. of C. viešbutyj, 
J. E. Vyskupas išvyko į Marianapolio Kolegiją, Thompson, 
Conn. (Ella Barneet Photo)

Berlynas, spal. 4.— Vokie
tija rinitai ruošiasi karui.

Karo ministerija surašys vi
sus jaunuolius virš 18 metų 
amžiaus, kurie tik tinka karei 
viavimui. Taipgi svarbesnės 
dirbtuvės yra keliamos iš va
karinės Vokietijos į šalies gi
lumą, kur jas ne taip greitai 
pasiektų priešas. Dirbtuvių 
a matu inkai liko iškelti į nau
jas vietas ir apgyvendinti ba
rakuose. Paprasti darbininkai 
palikti vietoje. Dėlto nusiskun 
džia darbininkai, kurie pasili
ko be darbo ir biznieriai, ku
rie neteko biznio, iškėlus dirb 
t u ves.

Spaliu 8 d. įvykusiame, 
Amerikos Administraci
jos posėdyj, nutarta 
skelbti milžinišką nauju 
Amerikos skaitytoju va
jų, kuris prasidės nuo 
Lapkričio — Nov. 1 d. ir 
baigsis Gruodžio — Dec. 
30,1934 m. I

Amerikos skaitytojų 
vajaus Pirmininku išrin
ktas gerb. kun. N. Pakai-, 
uis, Apreiškimo parapi
jos klebonas, ir nariais: 
Kun. J. Balkūnas, Mas- 
petlio klebonas; J. P. 
Mačiulis, žinomas veikė
jas ir biznierius; Stasys 
Lukoševičius, energingas 
veikėjas; J. Tumasonis;

J Kazys P. Vilniškis, Lie-

ITALIJA TAIKINASI 
. SU PRANCŪZIJA

Milanas, Italija, spal. 6 d. 
— Kalbėdamas katedros aikš
tėje Mussolini pranešė, kad I- 
talija daro draugingą sutartį 
su Francūzija, kuri bus pasi
rašyta spalių mėn. pabaigoje.

Italai su francūzais yra kai
mynai, sako Mussolini, o kai
mynai privalo pasirinkti vie
ną iš dviejų: arba gyventi 
draugingai, ar būti priešais, 

i Taigi jie pasirinkę draugingą 
i sugyvenimą.

BECKAS NORI TAR
TIS SU LOZORAIČIU

Varšuvos spaudos praneši
mu, Lenkijos užsienių reikalų 
ministeris Beckas per arti
miausius Tautii Sąjungos po
sėdžius pasistengs pasimatyti 
su mūsų užsienių reikalų mi- 
nisteriu Lozoraičiu.

SUIMTI NIEKŠIŠKI
VOKETININKAI

Eltos pranešimu, suimti 
neumanininkai E. Finkbeiner. 
ir B. Mikoleit, kurie išnieki
no Klaipėdos karių kapus. Su
imtieji prie kaltės prisipažino. 
Lietuva turėtų atkreipti pa
saulio dėmesį į Voketijos dar
bus kaimynėse valstybėse.

tuvių Univ. Biuro Ved - 
jas.

Kiekvienas skaityto
jas, užsirašęs Ameriką 
vajaus metu, gaus pui
kią dovaną. O vajaus 
darbininkam s s kiriam a 
didelė premija — cask. 
Taigi visus, kurie noii- 
te pasidarbuoti gražiam 
tikslui, pagelbėti Ameri
kai ir laimėti premiją, 
skubiai praneškite savo 
vardą ir adresą Ameri
kos Administracijai, 421 
Grand St., Brooklyn. 
N. Y.

Laiko jau nebedaug, 
tad skubėkite į va j įnin
ku eiles! Kad Lapkričio 
1 d. jau visi galėtumėt 
stoti į darbą.

RAGINA KEIST KLAI
PĖDOS STATUTĄ

— Išleistas iš Kauno kalė- 
vai sferose vyrauja nuomo
nė, kad teisėtumo vardu, Lie
tuva turi įvesti kaikurių pa
keitimų į Klaipėdos statutą, 
kurie palengvintų Lietuvai 
apsaugoti krašto autonomiją 
nuo vokiečių ’’Drang nach 
esten” pavojaus.

ISPANIJOS SUKILĖ
LIAI NUGALĖTI

industrijos

Madridas. — Kilęs Ispani
jos radikalų, socialistų ir ko
munistų sukilimas Kataloni- 
joj, baigėsi sukilėlių pralai
mėjimu. Sukilimas prasidėjo 

centruose, kur ko 
munistai sukiršino žmones i ‘ 
sukėlė revoliuciją, kuri baigė
si sukilėlių pralaimėjimu. V. 1 
stybės kariuomenė juos nu 
malšino. Kovose žuvo api? 
500 žmonių, sužeista apie 1103 
ir apie 5000 sukilėlių areštu^ 
ta. Atrodo, kad sukilimas vi
sai likviduotas.

Gerbiamus mūsų skaityto
jus kviečiame klausyti ”A- 
merikos” radio programų iš 

WM BQ 
stoties (1500 kc.) kiekvieną 
trečiadieni 7 vai. vakare ir 
penktadienį 10:15 rytą.
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MŪSŲ KUNIGŲ VAIDMUO
Kunigų pastoracija privalo būti vertinama ne kaip koks 

amatas, bet kaip ’’divinorum divinissimum”. Todėl jis pir
miausia rūpinasi viršįprigimtais dalykais — ’’Ieškokite pir- 
miaus Dievo karalystės” (Matas 6, 53); tuo mastu ma
tuojame ir kunigo dalyvavimą visuomeniniame veikime. 
Pop. Leonas XIII yra pasakęs: ’’Exite de sacristia”, bet, 
žinoma, padirbus visus darbus bažnyčioje. Taip pastoracijos 
darbas pasidalina į dvi dali: griežtai bažnytinis ir sociali
nis. Et haec facienda et ilia non omittenda. Taip darė Išga
nytojas, ’’perėjo gerai darydamas ir gydydamas visus.”. 
Jis šalino visokį dvasios ir kūno skurdą. Jis kovojo farizėjų 
ir rašto žinovų veidmainybę. Jo Palaiminimai griovė tų lai
kų socialinę ideologiją.

Kunigas Kristaus vietoje pildo pasiuntinio pareigas. 
Ištiesų ar yra kitas koks pašaukimas, kuris turi vesti taip 
sunkią, nepopulerią kovą su žmonių iškrikusiais palinki
mais ir mūsų laikų suirute. Jo prievolė eiti į minias gydyti 
žaizdas Kristaus mokslo balzamu. Vysk. Paltarokas rašo: 
’’Dvasios kultūra yra labai svarbi, labiausia socialiu žvilgs
niu, ir turi didelės įtekmės į dvasios ir doros gyvenimą. 
Kad žmogus galėtų* būti šviesus, doras, — reikalingas tam 
tikras materialės gerovės laipsnis. Yra daug vargo be žmo
gaus kaltės; bet yra taipgi skurdo, kurio kaltas pats žmogus. 
Šitą skurdą mažinti — visuomeninė kunigo priedermė”. 
(Visuom. Kunigo Veikimas ps. 21).

Amerikos kunigas, nekalbant apie apšvietus, labdary
bės ir kultūros darbus, turi ypatingą ipareigą savo tauta. 
Kaipo lietuvis inteligentas, lietuvių tėvų išauklėtas lietu
viams dirbti, adoptuotoj sau šalyj, kunigas vaidina tautinio 
judėjimo vado vaidmenį. Mūsų kunigai pilnai šį vaidmenį 
atlieka. Nuo pirmo lietuvio kunigo Amerikoje (1869 m.) ligi 
šiai dienai keli šimtai ištikimų lietuvybei kunigų tarnauja 
visuomenei. Nors šimtai lietuvių nenaudėlių pasaulinių in
teligentų ištautėję atsiskyrė nuo savųjų, šimtai išnaudoja 
lietuvius savo tautiškumu, bet tautiniame judėjime nedaly
vauja, nuo jų savo lietuvišku pasišventimu atsižymi mūsų 
dvasiškija. Apie trys šimtai kunigų dirba visuomeniniame 
veikime — parapijų draugijose, mokyklose ir kitose įstaigo
se. Šiuose centruose apie kunigus koncentruojasi kolonijos 
judėjimas — lietuviška kultūra, spauda, daina, teatras, pa
pročiai ir net mokslas. Kunigai tarnaują svetimtaučių para
pijose rišasi su kitais Kunigų Vienybėje, ir jie dedasi į lie
tuvišką tautinį veikimą. Mūsų tautinis lobynas Amerikoje 
yra bažnyčiose, mokyklose, knygynuose, prieglaudose, vie
nuolynuose ir kitose įstaigose (ligoninė, spaustuvės, salės, 
klūbų namai). Priešakyje jų stovi kunigai. Mūsų tautinė 
gyvybė ilgai vegetuos, kol mūsų įstaigos ir kunigija yra 
patriotinė. Mes lietuviai privalome Dievui dėkoti už vieną 
lietuviškai išeivijai malonę — už darbščią dvasiškiją.

Geriaus siekti savo tikslo, del glaudesnio bendradar
biavimo, kad pasekmingiau kovoti bendrą religinį ir tautinį 
priešą — ištvirkimą, skurdą, ištautėjimą ir išeivijos kriki- 
mą, kunigai yra susiorganizavę į Kunigų Vienybę. Ligi šiol 
Vienybėje susibūrė virš dviejų trečdalių lietuvių kunigų. 
Su Kun. Vienybe artimai dirba katalikų akcijos vairas — 
Kat. Federacija. Spalių 16 d. šių metų, Kunigų Vienybės 
nariai suvažiuoja pasitarti religiniais ir tautiniaįs reika
lais. Suvažiavimas bus vienintelėj Amerikos lietuvių kole
gijoje —■ Marianapolyj, Thompson, Conn. Suvažiavime da
lyvaus kunigai, vienuoliai ir atvykęs svečias J. E. Vyskupas 
Teofilius Matulionis, žinomas ir branginamas Rusijos kan
kinys. Suvažiavimo išvakarėse mūsų linkėjimai ir troškimai 
tebūnie delegatams — rišti mūsų dvasinius ir visuomeninius 
reikalus išeivijos gerovei bei naudai, pasiryžti mūsų visuo
meninį gyvenimą gaivinti ir stiprinti jo įstaigas atnaujinta 
Kristaus dvasia. Jasys.

:APŽVALGA:-
KOVOJA NEDARBĄ

Žurnalas ’’Fortune” prane
ša, kad 17 milionų žmonių 
Jungtinėse Valstybėse šelpia
mi labdarybės ir dar 10 milio
nų prisidės prie nedarbo ar
mijos, jei taip depresija to
liau tęsis. Dabar vienas dar
bininkas aprūpina du ir pusę 
asmenų. Labdarybė šią žiemą 
turės aprūpinti virš 20 milio
nų žmonių, o gal ir daugiau, 
nes nepramatoma dar metams 
geresnių laikų! Tai šiurpulin
ga mintis. Dabartiniu metu 
PWA. duoda darbo puspenk
to miliono žmonių. CCC. sam
do milioną darbininkų. Fede
ral Relief Administration ap
rūpina bedarbius pašalpa iš
leidžiant šimtą milionų dole
rių į mėnesį. Federal Surplus 
Relief Corporation aprūpina 
bedarbius maistu, drabužiu ir 
butu. Vėl aštuoni tūkstančiai 
šeimų apgyvendinami ūkiuo
se. Relief Administration no
ri, kad visi seni darbininkai 
būtų priimami į senus darbus 
ir duota proga nors prasimai
tinti, o produktus pirktų vy
riausybė. Fortune taipgi ragi
na įvesti priverstiną nedarbo 
apdraudą. Kitais žodžiais, ne
darbas didėja, vargas plinta, 
šelpimo jungas vyriausybei 
sunkėja, o žiema pamotė ne- 
mielaširdingai artinasi.

’RAREGĖJUSIO KOMUNIS
TO IŠPAŽINTIS

—■ Buvęs garsus francūzų 
komunistų veikėjas, C. K. na
rys ir propagandos sekcijos 
pirmininkas Povilas Moriuo 
išstodamas iš komunistų par 
tijos 1929 m. griežtai paneigė 
komunizmo teoriją. Jis rugip. 
12 d. pasiuntė tai pačiai C. 
K. dėl savo išstojimo smulkiai 
motyvuotą laišką ir atitinka
mą raštą komunistų laikraš
čiui Humanite.
’’Humanite”, žinoma, to laiš
ko neįdėjo, ir jis pasirodė so
cialistų oficioze ’’Populaire”.

’’Politika, kuria sekė jums 
vadovaujant partija, rašo ta
me laiške Moriou, po visos ei
lės nepasisekimų privedė prie 
rug’p. m. 1 d. žlugimo, ir aš 
skaitau savo moraline ir poli
tine pareiga galutinai nutrau 
kti ryšus su komunistų inter
nacionalu.

’’Jeigu būtų kalba tik apie 
taktikos partijos klaidas, aš, 
žinoma, nebūčiau to padaręs. 
Bet 15 mėnesių gyvenimas Ru 
sijoj (1927 m. lapkričio m. — 
1929 m. vasario m.) ir metai 
darbo Kominterne mane įtiki
no, kad jūsų demagokiškas ir 
kenksmingas veikimas plan- ( 

kia ne iš pripuolamų klaidų. 
Toji politika yra rezultatas 
klaidingos koncepcijos ko- 
minterno ir SSSR. lyderių 
apie ekonominę ir politinę pa
saulio evoliuciją, darbininkų 
judėjimą ir net pačios Sovie
tų Rusijos būklę”.

Rusijos gyvenimas Moriou 
įtikrino, kad ’’jokios proleta
riato diktatūros,” jokio ’’so
cializmo kūrimo ’ ’ Sov. Rusi
joj nėr. Biurokratų kasta pa
grobė į savo rankas valdžią, 
įvedė diktatūrą ir privedė 
kraštą į baisią moralinę ir ma
terialinę padėtį. ”Aš mačiau, 
rašo Moriou, rusų darbininkų, 
senų partijos karių, aktingų 
spalių mėn. sukilimo dalyvių, 
kurie šiandien laiko savo ne
dovanotina klaida, kad jie ko 
vojo už ’’valdžios pagrobi
mą. Aš mačiau specų pakvies
tų įgyvendinti garsųjį penk
mečio planą”, kurie tvirti, 
kad Rusija neina į socializmą 
bet į prieš kapitalistinę padė
tį į sulaukėjimą”.

Sugrįžęs iš Maskvos į Pran
cūziją, Moriou jau nerado ga
limu aktingai dirbti partijoj. 
Paskutinių laikų prancūzų 
komunistų žygiai — isteriški 
šauksmai ginti SSSR., ’’kvie
timas pereiti į nelegalinį dar
bą, pagaliau ’Raudonoji Die
na’, pažadino Moriou galuti
nai nutraukti ryšius su parti
ja ir su komunizmu bendrai.

Baigdamas savo laišką Mo
riou tvirtina, kad jis pasilie
ka ištikimas toms idėjoms, už 
kurias ligšiol kovojo, kaip dar 
bo masių išvadavimas, geres
nė socialinė santvarka ir tt. 
Bet komunizmas jo giliausiu 
įsitikinimu tų idėjų neturi jė
gų įgyvendinti.

EUCHARISTINIS KONGRE
SAS

Užvakar, spalių 10, atidary 
tas Tarptautinis 32 Eucharis
tinis Kongresas Buenos Aires, 
Argentinoj, mieste. Atidary
mo iškilmės, kurias pradėjo 
Šv. Mišiomis Šv. Tėvo atsto
vas Kard. Pacelli, buvo tran
sliuojamos per radio ir per
duodamos visam pasauliui. 
Kongresai! privažiavę šimtai 
tūkstančių maldininkų iš vi
so pasaulio, pagarbinti Kris
taus Šv. Eucharistijoj.

Savo įpročiu ir čia komuni
stai su socialistais kelia liar- 
mą. Bet jie nieko nepadarys. 
Tik tiek, kad parodys savo 
barbariškumą, kuriuo jie di
džiuojasi. Jie šaukia generali
nį streiką todėl, kad vyriau
sybė leido iškabinti Katalikų 
Bažnyčios vėliavą.

Spalių m. 12 d., 1934 m.

IŠ DARBO LAUKO
Trecias Jaunų Krikščionių 

darbininkų tautinis kongresas 
Paryžiuje rugs. mėn. susidarė 
iš 8,000 organizuotų delega
tų. Kongreso vieta Trocadero 
negalėjo nė 2,500 sutalpinti. 
Katalikai darbininkai visose 
tautose pamažu organizuojasi. 
Tai reakcija prieš komunis
tus.

Laivų savininkai sutiko de
rėtis su Tarptautine Jūreivių 
Unija ir tuomi išvengė streiko, 
kuris būtų paralyžiavęs Atlan 
tiko ir Meksikos įlankio pa
kraščiuose laivų judėjimą. 
National Labor Relations 
Board stengiasi sutaikinti abi 
(pusi. Bet vėl komunistai be 
streiko nesitenkina. Jų Mari
ne Workers Industrial Union 
(grynai komunistinė unija) 
grąsia streiku. Komunistai vi
sur drumsčia ramią darbinin
kų kovą už būvį.

Visur bandoma darbininkų 
organizacijas valyti nuo ko
munistų. Anglijos Darbo par
tija valo savo narius. Socia
listų partija Francūzijoj veja 
komunistus. Amerikos Darbo 
Faderacija senai kovoja ko
munistuojančius narius. Ame
rikos darbininkams daugiau
sia kenkia komunistai. Vy
riausybė imsis griežtesnių 
priemonių prieš komunisti
nius elementus streikuose..

Vokietijoj moterys turės ap 
leisti dirbtuves, krautuves, į- 
staigas bei raštines. Hitleris 
nori matyti moterį tik namuo
se, prie šeimos. Darbas tik vy
rams. Periodinis Die Deutsche 
Kampferin rašo, kad moters 
vieta prie puodų, šluotos, sta
lo, skalbimo ir vaikų. Moteris 
turi užleisti darbo vietas vy
rams. Tokiu metodu Vokieti
ja kovos bedarbę. Darbo Mi
nisterija šiais metais susirūpi
nusi dėl 60,000 mergaičių bai
gusių pradines mokyklas. Jas 
įstatys atskiruose namuose ir 
ūkiuose pratintis prie namų 
ruošos. Mergaitėms ir moky
kla ne vieta...

Kuboj streikai nesibaigia. 
Štai vėl šioj savaitėj Havanos 
gatvėse šaudosi, stumdosi, ak
menimis daužosi. Tik streikai 
čia reiškia ne tiek darbininkų 
kovą, kiek politinių partijų 
kovą. Dabar visas susisieki
mas paralyžiuotas. Šį kartą 
streikuoja viešų vertybių dar 
bininkai. Uždegtos laikraščio 
Ahora patalpos. Kariuomenė 
dežiūruoja gatvėse. Kuboj ži
nomas tik vienas streiko bū
das — teoras.

Amerikos Darbo Federaciją 
praneša, kad Jungt. Valstybė 
se visai be darbo esama 14 
milionų darbininkų.
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ŠERMUKŠNINĖS SKEVELDROS linksta juomi eiti. Silpnos va
lios žmonių yra daug. Juos,

Tikrai smiečnas juokas 
ima: kai Čikagos cicilikai ro- 
kundas veda kaip išdalinti 
tūkstančius, tai Vanagas iš 
pavydo pradėjo gadzinkas 
kaip gaidys giedoti. Jis, atsi
tūpęs ant margučių, mišriu 
tonu užtraukė popuri: Skridi
mas, Lakūnas, Sekretorius 
K—K—K. O prof. Kampinin
kas iš smutrumo, kad nebema
to baltosios gulbės, kuri sako 
yra reštuota už karvės 7 plau-

----------  kų nupešimą.. Taigi litvanika 
baltoji trypi farmerio pašiūrėj, o vanagas jai himną gieda 
ir pats ruošias skristi tiesiai Į Žemaitijos staličiu — Rasai- 
nius.

Pagyvensim — pamatysim, kas greičiau nuskris: bal
toji gulbė ar poetiškas vanagas.

— Brooklyno radijošių vaina praėjo su dideliais nuos
toliais abiem pusėm. Viena gazieta skelbia, kad iš Laboro 
laisnių salės soldžeriai rinkosi pas Klasčių, kur jau ir taip 
buvo jų didelė krauda. O D. L. S, Klasčiaus pulko vadas 
vaikščiojo kaip kalakutas sparnu žemę rėždamas. Kitas pul
kininkas, kuris vedė Laboro pulką, sakėsi, kad į jo pulką 
daugiau soldžerių nebeimė, nes grindys galėjo lūžt. Dėl to 
pavojaus anksti turėjo visi vykt į namus...

— Dar viena rokunda dedasi Brooklyne. Nesenai vie
nas vargamistra pranašavo, kad kažkeno ranka graibo tau
tininkams už kaklų ir galinti pasmaugti. Jis tų rankų pri- 
troškintas net per gazietą pradėjo rėkti: ’’šalin rankos”, 
vieno profesionalo. Ir va bežiūrint, kaip tik tos pabaidytos 
rankos bėgo nuo vieno profesionalo kaklo, taip ir užkliuvo 
ant lietuviškos dainuškos. Dainuška, kaip dainuška; ko ji 
bijo, ko ji gali netekti? Nieko neturi, nieko ir nebijo... To
dėl- rengiasi pradėt dainuot. Na, kai visi ims dainuoti, tai 
kasgi klausys. Atrodo, kad klebonai turės savo parapijų cho
rus atiduoti Likvidaišinui, nes jau užtenkamai primokyta 
solistų, kurie.kaip ančiukai, palikę vištą ant rives krašto, 
plaukia sau linksmučiai Manasamblo link. Ali koki čia bėda? 
Plaukia? tegu sau plaukia, bet kai pavargs ar subyrės garsi 
trūbė — dūrė kitados,* nemanau, kad tom šukėm bebus vie
tos ant svieto. O tuo tarpu, kai dainos skambės Lireujuos ar 
ant steidžių, tai bažnyčiose pastatysime gramafonus, arba 
pasikviesime p. Plokštelę pagiedoti.

Šiais česais invenšinų plendi, nėra ko rūgintis tokiais 
pripotkais. Aš patarčiau ir muzikams to visko neimt į sume- 
niją. Gi jei tikrai norėsit pastatyt daktaro prieš daktarą — 
tai pasikvieskit šermukšninę arba apvynioki! rimbą apie 
geradarių kaklą. Tada tai ir ’’svetimos rankos” paliaus 
kaklą čiupinėję. Dėdė.

Į FRONTĄ
Maloni, brangi Lietuvhj 

Katalikų Visuomene!
Lenkdami galvas ir reikšda 

mi gilaus, nuoširdaus dėkin
gumo nuolatiniam savo Vadui 
Eucharistijoje už praeitų me
tų malonių gausumą ir pasi
sekimus darbe, rįžkimės šiais 
metais savo susiklausimu, vie
ningumu, drausme, autoriteto 
gerbimu būti dar uolesniais

paprastos reikšmės visuomeni 
niais darbais, nešančiais gar
bę Dievui ir Jo Sūnui ir aukš
tinančiais Lietuvų Tautos a- 
kyse tikslingai veikiančią Jos 
labui organizuotą lietuvių ka
talikų visuomenę. Šio darbo 
nuopelnas yra mūsų religiniai 
tautinės gyvybės garantija. 
Šiais metais mes ir vėl priva
lome atsiminti pareigas būti

paprastai, prigimtis už nosies 
vedžioja. Žmonės su šiomis y- 
patybėmis yrą žalingi tautai. 
Tobulybės kelias pirmoj vie
toj reikalauja pasiaukojimo 
bei savęs išsižadėjimo. Šiuo 
keliu einą yra tvirtos valios, 
karakteringi žmonės. Pasiau
kojimas duoda progos pasirei
kšti juose meilės ypatybėms. 
Meilės pasireiškimą geriausia, 
aiškiausia mes galime įžiūrėti 
ir suprasti Dievo Sūnaus pa
siaukojime už mus ant kry
žiaus ir Eucharistijoj. Šis ke
lias yra mūsų kelias. Einant 
juomi tobulybės link neužten 
ka vien maldos kalbėti. Kad 
širdį pakelti aukščiau, reikia 
giesmės. O ji turi būt sutar
tinė; tai yra, kad visa lietu
vių katalikų visuomenė įi- 
mant visus luomus ir sluogs- 
nius giedotų ją gimtoje kalbo
je ne vien lūpomis bet ir savo 
širdžių gelmėse. Neužtenka 
vien suvažiuoti kongresan ir 
ten užgirti gražiai skamban
čias, tikslias, mūsų visuomeni
niam gyvenimui naudingas, 
sveikas rezoliucijas. Reikia 
savo mintis ir širdis pakelti 
įprie aktyvaus darbo. Ši gies
mė reikalauja pasiaukojimo. 
Mes pasisemkime iš savo nuo 
latinio Vado ir darbe paseki
me Jo pavyzdį — ištverkime 
iki galo.

Malonūs Amerikos Lietu
viai Katalikai — organizuoti 
ir pavieniai, vadai — dvasi
ninkai ir pasaulionys, profesio 
nalai, redaktoriai, veikėjai, 
vertelgos bei biznieriai, ama
tininkai ir įvairaus darbo žmo 
nės, sudarę mūsų visuomenę, 
meldžiu Jus visus atsiminti, 
kad A. L. R. K. Federacijos 
24 kongreso rezoliucijose ta
pusiose dienraščio ’’Draugo” 
rugpjūčio 28, 29 ir 30 dd. lai
dose, o taipgi ’’Garse”, ’’Dar
bininke ’ ’, ’ ’Amerikoje ” sle
piasi sykiu mūsų kaipo lietu
vių ir kaipo katalikų ■pareigos 
šiems metams. Šia proga nuo
širdžiai kviečiu Jus visus or
ganizuotai ir atskirai imtis uo 
lauš, sutartino darbo — šių 
pareigų išpildymo.

Taigi į frontą!
Dr. A. Rakauskas, 

Federacijos pirmininkas

Socialistai
Kun. Dr. A. Civinskas.

pasiaukojime savo Vado Tė
vui, Vadui ir per Jį — myli
mai savo Tautai

Kiekvieno kataliko pareiga 
yra būti juomi. Lygiai—kie
kvieno lietuvio pareiga — bū
ti lietuviu. Lietuviu Kataliku 
Vvriausias Centras — Federa
cija yra atžymėta šiomis bran 
olomis lietuvybės ir katalikv- 
hės ■^natybėmis. Tai irodvta 
daugelio metu nuveiktais ne

lietuviais katalikais tik ne iš 
ipasivadinimo. bet iš darbų ir 
gyvenimo pavyzdžio.

Ant vietos stovėti nėra ima 
noma. Žmogus turi arba tobu
lėti arba daryti šiuo žvilgs
niu regresą. Pastarasis kelias 
nereikalauja iš žmogaus kaipo 
tokio jokių dieviškųjų ypaty
bių. Pasiaukojimas nei trump- 
menų formoj čion nėra paste
bimas. Prigimtis tai mėgsta ir

Pradžioje Didžiojo Karo 
buvo vartojama net 54 rū
šių dujos. Pamažu tų dujų 
skaičius — kokybė sumažėjo 
ir pabaigoje Karo buvo jų 
vartojama vos 8 rūšys. Iš tų 
astuonių, 2 buvo labai pavo
jingos, nes joms neatsilai
kydavo nei dujų maskos. Jos 
apimdavo žmogų taip, kad 
tasai turėdavo maską numes
ti ir tuomet būdavo mirtis.

Žemė būtų visų žmonių; įrankiai būtų visų žmonių arba 
visuomenės. Visuomenė visą-ką valdytų ir rūpintųsi, kad 
visiems būtų gerai gyventi ant žemės.

— Bet kaip tat gali būti?
— Kaip tat gali būti, — atsakė Vaišnora, — tame sun

kenybė. Visi socialistai, kaip jau sakiau, sutinka, kad taip 
turi būti, jog visi išdirbimo įrankiai turi pereiti iš atskirų 
asmenų į visuomenės nuosavybę arba locnastį. Tat yra pama
tinis akmuo socialistiškojo žmonių sutvarkymo.- Bet kaip tat 
pasiekti, socialistai ne vienaip galvoja.

Papasakosiu jums išpradžių, nors trumpai, apie senes
niuosius socialistus, kurie be jokio moksliško pamato statė ant 
popieros būsiančias socialistiškas valstybes.

— Kaip tai statė ant popieros? — paklausė viena žmona
— Rašė iš savo galvos prasimanę, — atsakė Vaišnora. — 

Jie, mat,matydami, jog ant žemės ne visai gera, galvojo, kaip 
būtų geriau; o ką išgalvojo, tai surašė, nepaisydami, kad jų 
sumanymai jokiu būdu negali įvykti.

Užtai dabartiniai socialistai vadina anuos senesniuosius 
svajotojais, sapnuotojais.

— Tai dabartiniai socialistai skiriasi nuo senesniųjų? — 
atsiliepė Kriščius. :

— Kaip jau sakiau, — atsakė Vaišnora, — jie skiriasi net 
tarp savęs, o ką nuo senesniųjų, tai jie patys nori pažymėti tą 
skirtumą, vadindami anuos svajotojais, o save moksliniais so
cialistais. ’’ ’ 1 i

— Bet, ponuli, sunku suprast tat, ką sakote, — tarė vėl 
Kriščius, — kokie tie moksliniai socialistai?

— Palauk, dėde, toliau išsiaiškįs. Dabar tiek pasakysiu, 
kad svajotojai sako kaip bus, neišrodydami, kokiu būdu tat 
galėtų pykti; moksliniai gi socialistai rūpinasi paremti save 
prasimanymus ant mokslo pamatų.

— Kokie gi tie mokslo pamatai? ,■ ■ i w
— Mokslo pamatai bus tada, jei žmogus ką tvirtindamas, 

parodo priežastis, del kurių tat, ką tvirtina, turi būti taip, 
kaip jis tvirtina. Jeigu tų priežasčių žmogus neparodo, arba 
jei tos priežastys nėra tvirtos, aiškios, tai jo tvirtinimas nesi
remia ant mokslo pamatų, tik ant svajojimų. Taip, imkime, 
jei Ringių dėdė sakytų: Vyrai, šiemet aš visą savo lauką pri- 
sodįsiu vaisingų medžiij ir po keliolikos metų mano laukas bus 
vienas sodas. Taip sakydamas Ringių dėdė remtųsi ant mok
slo pamatų; jis tvirtintų, kad jo laukas bus sodas ir parodytų 
aiškias priežastis, kaip ir delko tat bus. O vėl, jei Ringių dė
dė sakytų: Vyrai stuobriečiai! po keliolikos metų mano lauke 
pamatysite, augs pamarančiai, vynuogės, visokie vaisingi me
džiai, kokių nematėte. Taip sakydamas, Ringių dėdė jau bū
tų tik svajotojas, jau nesiremtų ant mokslo pamatų, užtai kad 
nematyti priežasčių, del kurių tat, ką sako, galėtų įvykti. 
Dabar suprantate skirtumą tarp svajojimų ir tvirtinimų, pa
remtų ant mokslo pamatų?

— Suprantam, ponuli, suprantam, — atsiliepė keli balsai
— Taigi, matote, — tęsė toliau Vaišnora, — ir socialis

tai, vieni buvo svajotojai, o kiti rūpinasi paremti savo tvirti
nimus ant mokslo pamatų ir vadinasi patys save moksliniais 
socialistais. Apie svajotojus nėra ką daug kalbėti. Jie nieko 
nenuveikė, nors kaikurie bandė įvykdinti gyvenimam savo mo 
kslą, jų svajonės pasiliko be pasekmių, tik pritaisė kelią mok
sliniams socialistams.

— O kada jie, ponuli, gyveno, — paklausė Damijonas.
— Svajotojų laikai, tai antroji pusė aštuonioliktojo am

žiaus ir pirmoji pusė devynioliktojo. Žymiausieji buvo Sen- 
simon (Saint Simon), Furie (Fourier), Blian (Blanc) Pran
cūzijoj, Auen (Oven) Anglijoj.

Jų mokslas maž-daug vienoks. Žmonės ant žemės, anot 
tų svajotojų, turi būti laimingi, o laimę ras lygybėj ir darbe, 
Turtų niekas negali turėti, viską turi savo rankose valstybė 
ir ji rūpinasi visais žmonių reikalais. Visi dirbs, o darbas 
nebus, kaip dabar, sunkenybe, bet kiekvienas ras sau darbe 
smagumą. ............ [j

(Bus daugiau)
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LIETUVOS VYRŲ PIRMASIS APAŠTA
LAVIMO KONGRESAS TRUMPOS NAUJIENOS

Iš visų Lietuvos kampeliui 
į Šiluvą, tą Panelės Švenč. nu 
mylėtą vietą, keliauja vyrų 
būriai. Tai Vyrų Apaštalavi
mo nariai — žygiuoja į savo 
kongresą. Jie žino, kad pašau 
lyje taika ir ramybė tik tada 
viešpataus, kai išsipildys kas
dieninės maldos žodžiai: ”Te- 
ateinie Tavo Karalystė!” Die
vo Karalystei žemėje įgyven
dinti nepakanka kunigų sako 
mil pamokslų — reikia vi
siems prie šio didžio darbo 
prisidėti malda, žodžiu, o y- 
pač pavyzdžiu. Tie pirmieji 
karžygiai ir susirinko prašyti 
pagalbos Marijos, kuri gel
bėjo mūsų šalį reformacijos 
metu ir dabar plūstančios dva 
sinio susmukimo ir materiali
zmo bangos tik (per Marijos 
užtarimą bus nugalėtos.

Š. m. rugsgėjo mėn. 11 d., 
varpų ir trimitų gaudimu pra 

Kitą dieną, rugs. 12, vyrai 
iškilmingoje procesijoje žy
giavo į oažnyčią. Gražų pamo 

nešama Kongieso pradžia. A-> pasakė prof. dr. Juodai
tis, nurodydamas pavyzdžius

• iš Foch’o, Voltos, Šv. Tomo 
Akviniečio Dominikono ir Gui 
do Negri gyveninio dažnos Ko 
munijos naudingumą, ragincla 
mas nusikratyti klaidingos 
baimės tų, kurie į Šv. Komu
niją, o ypač į ’’Velykinę” žiū
ri kaip į baisų baudžiavos jun 
gą. Po to sekė J. E. Vysk. 
Matulionio pontifikalinės Mi
šios vyrų intencijai giedamos 
ir kun. St. Telksnio turinin
gas pamokslas, kuris aiškiai 
ir suprantamai apibudino ką 
šių dienų katalikas vyras tu
ri žinoti.

Po pamokslo visi veržte ver 
žėsi į iškilmingąjį pasėdį prie 
didžiųjų Šiluvos koplyčios du- 

~ . i-_ m ! ru Čia i Garbės prezidiumą ats. gen. Grigaliūnas — Glo-; - t 1 1
pakviesta: J. E. vyskupas 
T. Matulionis, Raseinių apskr. 
Viršininkas ats. pulk. Itn. Gie 
draitis, karo invalidas p. Va
ladka ir kiti garbingi svečiai 

Šiluvos klebonas džiaugiasi

pie bažnyčią plevėsuoja vėlia
vos, už jų rikiuojasi Karalių 
Karaliaus kariai. Čia matoma 
gausūs vyrų būriai iš Viduk
lės, kun. V. Strazdo vedami, 
iš Raseinių su baltaisiais Tė
veliais Kazimieru ir Jonu Ka
zimieru priešaky, iš Radviliš
kio su vikaru kun. Karaška, 
iš Kaltinėnų, etc. Šiluvos kle
bonas kun. Katela, gražioje 
Marijos koplyčioje atidaro 
kongresą. Toliau kalba kan
kinys J. E. Vyskupas T. Ma
tulionis. Į jį pažvelgus prisi
mena žodžiai iš pirmųjų kri
kščionijos laikų: ’’Krikščio
nių kraujas yra sėkla, iš ku
rios auga nauji krikščionys”. 
Jis kentėjo tam, kad kitus sti
printų tikėjime. Po to prabilo

veckis, o T. Masilionis, S. J. 
karštą žodį'pasakė apie ’’Vy
ra atgimimą Lietuvoje ’ ’.

’’Pirmąją žvakę prie Mari-į 
jos apsireiškimo akmens užde-' 
ga J. E. Vysk. Matulionis. |
Nuo tos žvakės degasi ir visi į galįs atidaryti ir pasveikinti
Dabar prasideda kita eisena į 
bažnyčią. Kiekvieno rankoje 
mirga žvakė, ir kaip kokia 
šviesos upė išsiskiria V. A. na
riai iš kitų tarpo. O kad šita 
iš Marijos gauta šviesa niekuo 

pirmąjį tokį nepaprastą posė
dį, ir tokioje lietuviams nepa
prastai brangioje vietoje. Per
skaitytos sveikinimo telegra-

met neužgestų! Kad šie vyrai 
ir toliau išsiskirtų iš kitų tar
po ! Eisenoj skamba gražiai 
nritaikinta ir įkvėpimo tei
kianti mūsų atgimimo dai
niaus Maironio giesmė ’’Mari 
ja, Marija.... Tu švieti aukštai 
$mt dangaus”.

Bažnyčioje, vėliavoms prie 
grotelių susirikiavus ir sudė
jus prieš stebuklingą Marijos 
paveikslą surinktas iš procesi 
jos dalyvių žvakes, į sakyklą 
įbjpęs Telšių kunigų semina-

ta nuoširdžia kalba paragino 
vyrus ieškoti įkvėpimo, malo
nės, stiprybės, šviesos Mari
joje, nes Ji ’’Malonės pilno
ji”.

Seka išstatymas Švč. Sakra 
mento. Kaip malonu, kaip įs
pūdinga išgirsti vien vyrų ga
lingai ir nuoširdžiai giedamą 
”0 salutaris Hostia!” Prie' 
šio išstatyto Švč. Sakramento 
ir stebuklingojo Marijos pa
veikslo, per visą naktį Didžio
jo Karo ir Lietuvos Nepriklau 
somybės kovų dalyvių garbės, 
sargyba tyliai — bet kaip iš-1 
kalbingai — maldavo Jėzų 
Eucharistijoje ir Šiluvos Ma-1 
riją, kad duotų pasauliui tai
ką ir ipadėtų prikelti šventą-

j mos J. E. Vysk. Reinio, J. E, 
Vysk, Paltaroko, prel. Urbo- ’ 
navičiaus, T. Paukščio, iš'
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rijos prof. dr. Juodaitis karš- • Francūzijos ir T. Bružiko iš
J. Amer. Valstybių. Žodžiu, 
sveikino K. V. C. vardu kun. 
Byla prašė, kad visi vyrai 
jam padėtų ištesėti pažadą, 
kurį jis padaręs Olandijoj, 
kad po 15-kos metų Lietuvos 
katalikai vyrai pralenks Olan 
dijos katalikus. O karo invali
das P. Valadka, beveik visus 
pravirkdino savo širdingu 
jautriu pasveikinimu Kauno 
biednuomenės — fortuose gy
venančios — vardu.

Įdomią, su daug pavyzdžių 
paskaitą laikė ats. gen. Gri
galiūnas-Glovackis, įrodyda
mas, kad Senojo ir Naujo Į- 
statymo vyrai didelius darbus

, nuveikė savo tautai todėl, kad 
jie laikėsi savo tikėjimo, vi- 

; suomet pildydami ką jis iš 
jųjų reikalavo. Ir iš Lietuvos 
praeities davė keletą pavyz
džių, ypač pabrėždamas gar
saus Paco religingumą.

Po rezoliucijų pasveikinti 
visus JJ. EE. Lietuvos Gany
tojus įvyko tikrai įspūdingas 
aktas. Kai visi vyrai pakėlė 
dešines rankas, ir Šiluvos kle 
bonui skaitant gražų permal
davimo aktą, visi kaip vienas 
keletą kartų sušuko: ’’Taip, 
mes pasižadame!”. Jie čia pa 
sižadėjo pasiaukoti Dieviška
jai Jėzaus Širdžiai.

Posėdis ir Kongresas užsi
baigė gražiai, kai visi vyrai, 
Šiluvos Klebonui vadovaujant 
sugiedojo gražų Angelo pa
sveikinimą: ’’Sveika Marija, 
Malonės pilnoji”

Be abejonės, šis I-asis Vyrų 
Ajpaštalavimo Kongresas šven 
toj Šiluvoje bus tikras aksti
nas Lietuvos vyra religiniam 
susipratimui. Lai ilgai pasilie
ka mūsų vyrų širdyse kilnūs 
nuoširdūs pasiryžimai čia pa
daryti Jėzaus ir Marijos gar
bei ! Lai jų visas, o ypač kas
dieninis, gyvenimas suteikia 
garbės ir džiaugsmo jų uo
liems pasišventusiems va
dams !.

Tev. K. Žvirblis. OP.

Norintieji įstoti į Amerikos Vajininkų eiles ir 
laimėti didelę piniginę premiją, prašomi iškirpti 
čia paduodamą kuponą ir skubiai prisiųsti Ame
rikai. ___

AMERIKOS ADMINISTRACIJAI!
Prašau įrašyti mane į Amerikos vajininkų eilę ir, pažy

mėjus mano įsirašymo eilės numerį, įtraukti į piniginės do
vanos laimėtojų eilę. Šiuomi aš sutinku, jei reikės, atvykti į 
Tamstų šaukiamą visų vajininkų susirinkimą. Mano vardas 
ir adresas yra:

Vardas ....................... .......................... .........
Nr.......... Adresas ............. -............,....... ......... ...........

Lloyd K. Garrison Natio
nal Labor Relations Board 
pirmininkas rezignavo ir grįž
ta prie mokslinio darbo Wis
consin’o Universitete. Jis yra 
universitete teisių mokslo de
kanas.

— Šiais metais durpynų ga
myba Lietuvoje padidėjo 7%. 
Šiemet durpių bus prikasta 
rankiniais būdais 61,500 tonų, 
mašinomis 30,000 tonų. Iš vi
so —- 91,500 tonų.

— Rengiami dainų šven
tei 1938 m. iki šiol jau užsi
registravo 203 chorai su 7,750 
dainininkų.

—■ Visa Prūsų Lietuva per
pildyta kareiviais, kurie be 
pertraukos mokomi karo pra
tybos. Kiti lavinami aviacijos 
srityj.- Sandėliai užgrūsti mai
stu, o staliai dieną ir naktį 
dirba šovinių dėžes. Kažin ką 
tas reiškia?

— Dalis dzukijos gyvento
jų kreipėsi į Lietuvos vyriau
sybę, prašydami pravesti gelž 
kelį Alytus — Lazdijai — Lei 
palingis. Kažin ar nebūtų 
reikąlingiau Ukmergę su
jungi su Panevėžiu gelžkeliu?

— Per šį keletą Lietuvos 
laisvo gyvenimo metų, Kauno 
universitetą jau baigė net 
1763 asmenys. Lietuva moksr 
lingume žengia pirmyn spar
čiau už savo kaimynus.

—• Mussolini pabrėždama i 
perspėjo vokiečius pavadin
damas juos teutonais, kad Ita
lija jiems galinti iškelti tokią 
pirtį, kaip .12 šimtmetyj mi
laniečiai iškėlė įsiveržėliams 
teutonams.

— Be mirties spindulių, ku 
rių pasekmingą veikimą ban
dė francūzų karo ministerija, 
jie išbandė ypatingus spindu
lius, .kurie lakūnams ir karino 
menės eilėms gali atimti ku
riam laikui regėjimą.

— Visa Argentina iškilmin
gai ruošiasi Pasauliniam Eu
charistiniam Kongresui, kuris 
dabar vyksta Buenos Aires 
mieste. Šimtai tūkstančių ti
kinčiųjų privažiavę iš viso pa
saulio.

— Susekta, kad Amerikos 
karo laivyno jūrininkus kir
šina komunistai. Argi vyriau 
sybė nesiims atitinkamo žy
gio?

Didžiausias aukso šmotas 
(bar) yra vertas apie $8.000 
ir daugumoje tokiais šmotais 
vartojamas persiuntimams.

— Jugoslavijos karalius A- 
leksandras atlankė Bulgarijos 
karalių Borisą. Tai nepapras
tas politinis įvykis Balkanuo
se. Atvykus Franci j on jis nu
šautas su Franc, ministeriu 
Barthou. spalių 9 d.

Amerikos Darbo Federaci
ja tvirtina, kad nuo jos veiki
mo priklauso 12 milionų dar
bininkų, nors unijose organi
zuotų darbininkų esama tiktai 
5,650,000 ir Federacijoje pil
nai užsimokėjusių narių yra 
tik 2,824,689.

—- Buvęs Lietuvos Preziden
tas Dr.. K. Grinius sunkiai 
serga.

— Ispanijos radikalai suki
lo prieš vyriausybę. Daug su
žeistų ir užmuštų. Laukiama 
rimtų nesusipratimų.

— Voketijoj vėl pasireiškia 
propaganda prieš žydus.. Žy
dai prisibijo naujų pogromų.

— Kauno Universitete įves 
tas ir etnikos kursas, kuris 
tirs Lietuvos iškasenas, etno
grafiją, filklorą ir kt.

— Kauno darbininką atsto
vybė nutarė leisti įsisteigti 
darbininkų sporto sekcijai, 
kuri ilgainiui galės apimti pla 
čia Lietuvos darbininkiją.

— Visoje Lietuvoje vyksta 
jaunųjų ūkininkų ratelių pa
rodos, kame išstatoma jaunų
jų ūkininkų išauginti gyvu
liai, daržovės, gėlės ir tt.

— Baltimorietis Dr. G. Wal 
ker daro tyrimus, ar oro erd
vėse, virš 20,000 pėdų, irgi 
yra bakterijų?

— Japonijos ambasadorius 
Washingtone pabrėžė, kad Ja- «
ponija visuomet laikys atviras 
duris Manchukuo valstybėj 
užsienio prekėms.

—■ Ties Tarailių kaimu, Tau 
ragės apskr. (Lietuvoj) Jūros 
upėj, vienas asmuo nuskendo, 
o trys išgelbėti, kai laivelis, 
kuriame jie važinėjosi, apvir
to.

—■ Prezidentas Rooseveltas 
kalbės Washingtone įvykstan
čioj bankierių konvencijoj, 
spalių 24 d.

— Pagaliau, Lietuvoje įsa
kyta gelžkeliu tikietą parda
vėjams ir agentams nevartoti 
svetimų kalbų su interesan
tais. Galima kalbėtis ne lietu
viškai tik su užsieniečiais ke
leiviais.

— Ispanijos Vidaus reika
lų ministeris spėja, kad visoj 
šalyj įvyks generalinis strei
kas. Ispanijos radikalai kelia 
nerimo vyriausybei.

— Visoje Vokietijoj paste
bima, kad piliečiai perka pre
kes, ypač drabužius ir juos 
slepia, prisibijodami galimo 
trūkumo. Bankuose todėl in
dėliai sumažėjo.

— Chicagos ALTASS dar 
tebevaidina komediją koloni
jų komitetams. Aįpsimetę mul 
kiais mulkina ir kitus, klausi
nėdami apie skridimo atidėji
mą.
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rkorespondencijos 1
Pa+erson, N. J.
Vėliavos pašventinimas

Šv. Vardo vėliavos pašven
tinimas įvyko spalių 7 d. sek- 
mad. Šventinimo apeigas at
liko kun. M. Kemėžis, įspū 
dingą pamokslą pasakė kun. 
J. Simonaitis. Iškilmėse daly
vavo kun. L. Vaiciekauskas 
ir kun. J. Kinta, Vėliavą lai
kė Šv. Vardo dr. pirmin. J. 
Jasulaitis, kūmais gi buvo J. 
Gilius ir A. Varaškevieius.
Dalyvaus Šv. Vardo parade
Spalių 14 d. sekm. Paterso- 

ne įvyks šv Vardo paradas. 
Šiais metais parade dalyvaus 
ir šv. Kazimiero parapija su 
nauja vėliava ir benu. Visi Pa 
tersono ir apylinkės kolonijų 
lietuviai yra kviečiami daly
vauti.

Darys bazarą.
Šv. Kazimiero parapija nu- 

dažymui bažnyčios ir kleboni 
jos darys bazarą. Prie bazaro 
parengimo prisidėjo šios drau 
gijos: Šv. Kazimiero, šv. Onos, 
šv. Ražančiaus, šv. Onos Klu
bas, šv. Vardo, Vyčių, šv. Te
resės, šv. Cecilijos choras ir 
tretininkai. Pirmas Bazaro 
Rengimo Komiteto posėdis 
įvyko spalių 8 d.. Nutarta pir 
mą vakarą turėti spalių 27 d. 
Tą vakarą paėmė šv. Kazimie
ro draugija. Report.

HARRISON — KEARNEY

Sutuoktuvės
Spalių (Oct.) 14 d. 4 vai. po 

piet, Šv. Dievo Motinos Sopu
lingos bažnyčioje moterystės 
Sakramentą priims p-lė Vero
nika Velyviūtė, darbšti choro 
narė, su p. Juozu Minausku, 
vaikinu iš Brooklyno. Kuni
gas .L. Vaiciekauskas suteiks, 
moterystės Sakramentą.

Visi choristai linkime jiems 
laimingo ir linksmaus gyve
nimo. Koresp.

Rochester, N. Y.
Vincas Baranauskas 

pasižymėjo
Lietuvis studentas Vincas 

Baranauskas, gyv. Durnan St. 
iš 5 kandidatų, dauguma bal
sų išrinktas Benjamin Frank
lin High School studentų pir
mininku.

Rochesteriečiai džiaugiamės 
kad Vincas laimėjo šią svar
bią vietą mokykloje, tuomi 
išgarsindamas mūsų vardą. 
Visa šv. Jurgio parapijos stu 
dentų kuopa, kurioje Vincas 
yra taipogi aktyvus narys, la 

bai džiaugiasi savo draugo 
laimėjimu.

Benjamin Franklin High 
School yra viena iš didžiau
sių mokyklų New York val
stijoje, turinti apie 5000 stu
dentų.
Parapijos metinė vakarienė
Neužmirškime, kad sekmad. 

Spalių (Oct.) 14 d., 6 vai. va
kare, Šv. Jurgio parapijos sa
lėje, įvyksta nepaprasta viš
tienos vakarienė. Būtinai da
lyvaukime, nes parapijai yra 
dideli ir svarbūs metai — sta
tant naują šv. Jurgio bažny
čią.

MARIANAPOLIS.

remdami su La Salle Akade
mijos rateliu, Providence, R. 
I. Mat La Salle ratelis yra 
per pastaruosius metus buvęs 
Rhode Island čempijonu, to
dėl Marianapoliui buvo prieš 
ką grumtis. Žaidimas baigėsi 
La Salle naudai, 19 prieš Ma
rianapolio 8.

Šiuo metu kolegija ruošiasi 
lošti su Šv. Petro futbolo ra
teliu iš Worcester, Mass., ku
ris labai aukštai stovi šio mie 
st o aukštesnių mokyklų eilė
je. A. Miciūnas (L. K.)

Newark, N. J.
Vilniaus pagrobimo minėji

mas
Bendras Newarko lietuvių 

komitetas spalių 7 d. surengė 
Vilniaus pagrobimo 14 metų 
sukaktį. Žmonių prisirinko ne 
mažai. Nors galėjo ir turėjo 
būti daug daugiau. Progrga- 
mą atidarė Šv. Cecilijos cho
ras Vilniaus Himnu, vedamas 
muz. A. Stanšausko.

Kalbėtojai buvo: Dr. M. J. 
Vinikas iš New York City ir 
Kazys P. Vilniškis iš Brook
lyn, N. Y. Taipgi pačioje pra
džioje kalbėjo viet. kleb. kun. 
I. Kelmelis. Visų kalbos buvo 
karštos, patriotingos ir gra
žios. Dar maloniau buvo žiū
rint į publiką, kuri taip nuo
širdžiai ir atydžiai klausėsi 
kalbų.

Po kalbų K. P. Vilniškis 
perskaitė rezoliucijas Vil
niaus ir Klaipėdos krašto rei
kalu, kurias susirinkimas priė
mė vienbalsiai.

Vakaro vedėju buvo V. Am 
brozė, veteranas apylinkės vei 
kėjas.

Po visko buvo padaryta rin
kliava ir pardavinėjami Vil
niaus pasai, bei Vilniaus klau
simu išleista literatūra.

Aukų surinkta $9.00, bet ve 
liau, nuvykus į So. Orange, 
N. J. pas V. Boreiką, ta su
ma padidėjo iki $11. Po $1 au
kavo sekanti: kun. I. Kelme
lis, V. Boreika, S. Gudas, J.

, Kralikauskas, A. Trečiokas, 
V. Ambrozė, D. Janulis ir J. 
Gerolis. Rap.

KUNIGŲ PERMAINOS 
HARTFORDO DIOCEZIJOJ

Pereitą savaitę įvyko kuni
gų permainos ir paskirstymai. 
Kun. M. Pankus, Bridgeport, 
Conn., klebonas sau už padė
jėją gavo kun. B. Gauronską, 
iš Waterburio, ir kun. J. Am- 
botas, Hartford, Conn., pagel- 

| bininku gavo kun. Ražaitį, ir-

Gaarbingas Svečias
Spalių 5 d. Marianapolio 

Kolegija susilaukė labai gar
bingo asmens, J. E. Vyskupo 
Teofiliaus Matulionio.

Šeštadienio rytą, J. E. Ko
legijos koplytėlėj atnašavo šv. 
Mišias, kurias studentai ir na
miškiai išklausė ir skaitlingai 
priėmė Švenčiausiąjį. Pusry
čių metu, vienas studentų, au
klėtinių vardu,, pasveikino J. 
E. Vyskupą ir įteikė jam gra
žiai šį įvykį atvaizduojantį 
piešinį. J. E. padėkojo studen 
tams už linkėjimus ir savo 
trumpoj kalboj pabrėžė tikė
jimo svarbą.

Vakarop, J. E. išvyko į 
Aušros Vartų parapiją Wor- 
cesteryj, kame klebonauja 
kun. Vasys. Ten ant rytojaus 
J. E. atlaikė iškilmingas šv. 
Mišias, o vėliau dieną para
pijos salėje jo pagerbimui bu 
vo suruoštos pagerbtuvės.

Nauji studentai
Kolegijos studentų skaičius 

šiemet padidėjo.
Naujų. studentų High 

School departamente šiemet 
yra 16 ir kolegijos skyriuj 16. 
Taigi Kolegijos studentų skai 
čius šiuo laiku siekia 84 mo
kinių. Šis skaičius būtij buvęs 
daug didesnis, bet reikia at
siminti. jog klierikai šiemet 
apleido Marianapolį ir išvyko 
į naują Marijonų seminariją, 
Hinsdale, Ill.

Kunigų Vienybės Seimas
Kolegijoj šiuo metu spar

čiai ruošiamasi prie Kunigų 
Vienybės seimo, kuris čia įvy
ksta spalių 16 d. Šis seimas 
bus ytin svarbus ir įdomus, 
nes jame dalyvaus ką tik iš 
Lietuvos atvykęs garbingas 
svečias — J. E. Vyskupas T. 
Matulionis, kuris yra Kunigų 
Vienybės ir ALRK. Federaci- 

| jos pakviestas pas mus, Ame
rikos lietuvius atvykti.

Atidarė savo sezoną.
Rugsėjo 29 d. Šv. Mykolo 

šventėje, Marianapolio Kole
gijos futbolo komanda pradė
jo savo futbolo sezoną, susi-

' . - .
VEIKĖJAI IR VEIKIMAS

Dažnai žmonės dirba savo ’’rauplėta” ir neaiški. Mažu- 
naudai arba garbei, o rečiau ma naudojasi privilegija, o di 
pasišvenčia visuomenės reika- džiuma skaitomi tautos ”po-
lams. Šiais laikais ypatingai 
tas metasi į akis: žmonių, ku
rie nuoširdžiai atsiduotų kitų 
gerovei, ypač mūs tautos ir 
tikėjimo reikalams, yra labai 
mažai mūsų tarpe. Tam yra 
daugybė priešasčių. Čia no
rėčiau paminėti kaikurias iš 
jų, kurios yra lengvai išven
giamos.

Viena iš svarbių nemalonu
mų, padarytų mūsų visuome
niniam gyvenimui, yra tai kai 
kurių vadų klaida arba ne
pasisekimai, kuriuos gerai pa 
mename. Jų padarytos klai
dos Amerikos lietuvių visuo
meniniam gyvenimui, ypač į- 
vairiom organizacijom nepa
prastai daug pakenkė. Tie 
’’vadai” ir ’’vadukai” tvėrė 
visokias korporacijas, trau
kė iš žmonių pinigus ir viską 
nuvarė vėjais, nes jie ėmėsi 
tokio darbo, a'pie kurį netu
rėjo supratimo. Daug lietuvių 
pasitikėdami tais ’’vadais” 
sudėjo krūvas ir sunkiai už
dirbtų dolerių, norėdami šį- 
tą pelnyti ir paremti savo tė
vynę Lietuvą. Bet kai tos 
bendrovės su žmonių pinigais 
sulindo į ’’balą”, tai daug 
geriausių patriotų lietuvių pa 
si juto apvilti dėl pasitikėji
mo saviškiais ir jie, gal, ant 
visados pasiliks nuošaliai nuo 
lietuvių reikalų. Čia nėra tuš
čia pasaka, o tikrenybė, kurią 
matome mūs veikime: argi 
mes negirdime priekaištų, kad 
Lietuviai nieko negali atlikti, 
tik žmonių pinigus sugrobti.

Antra priežastis, laikinai 
kliudanti mūs pasekmingam 
veikimui, tai depresija. Bet ji 
turėtų daugiau atsiliepti į e- 
konomines organizacijas, o | 
mažiau į visuomenines. Tą tai; 
ir turime pataisyti, turime 
atgauti savo drąsą dirbti vi
suomeninį darbą. Tam reikia 
daugiau organizacinio susi
pratimo, ypač vieningumo.

Trečia, tai Lietuvos tauti
ninkų, arba valdančiosios par 
tijos politika. Kai visais Lie
tuvos frontais ėjo kova dėl jos 
nepriklausomybės, tai visi 
manė, kad Nepriklausomoj 
Lietuvoj, visi geros valios lie
tuviai bus lygūs, liuosi. Bet 
šiandien ta lygybė yra labai 

gi iš Waterbury, Conn. O vie
ton jų, į Waterbury, pas kun. 
J. Valantiejų atkeliamas kun. 
E. Gradeckas, iš Hartford, 
Conn. Visiems jauniems kuni
gams, jaunimo organizacijų 

.darbuotojams, naujose vietose 
linkime gero pasisekimo!

sūniais”. Ypatingai jaunes
nioji karta, kuri su entuziaz
mu dirbo besikuriant Lietu
vai, šiandien atsidūrė gyveni
mo užpakalyj. Tas turi būt 
palengva atitaisyta.

Ketvirta, tai veikėjai, kurie 
savo pažiūras taip greitai kei 
čia, kaip dažnai suseina su ki
tų pažiūrų žmonėmis, kuriais 
jie nori pasinaudoti. Ši prie
žastis ypatingai skaudžiai at
siliepia į lietuvių stiprėjimą, 
nes atsidūręs tokių asmenų 
įtakon veikimas, nukrypsta 
nuo reikalingo vienodo ir tvir
to kelio. Tuo blogiau, kad 
toki veidmainingi veikėjai 
dažnai įeina į organizacijas 
arba siekia savo įtakos orga
nizacijose, su tikslu pakenkti 
jos veikimui. Reiškia, jie įei
na į veikimą griauti to, kas 
buvo statoma per ilgą laiką. 
O kadangi griauti yra daug 
lengviau, negu kurti, tai per 
trumpą laiką toki apsimetė
liai veikėjai viską suardo : ir 
paskui didžiuojasi, kad be jų 
nieks nieko negali nuveikti.

Yra ir daugiau priežasčių, 
sulaikančių pasiaukojimą ir 
veiklumą, bet užteks, jei mes 
pašalintume bent čia suminė
tas. ’’Nėra to blogo, kas ne
išeitų į gerą”—sako priežo
dis. Taigi ir praeityj visokių 
pakraipų vadų vadukai mai
šėsi vienam katile su sveiką
ją visuomene. Bet gyvenimas 
juos atskyrė: rėksniai išga
ravo lauk, o visoki apsimetė
liai, vilkai avies kailyj nepli
ko ir visuomenė pamatė jų ti
krąjį veidą. Šiandien bedie
viai ir komunistai jau katali
kams nebepavojingi: jie gali 
mulkinti tik saviškius. Bet 
vardan mūs tautos ir tėvynės, 
reiktų apsivalyti katalikams 
ir nuo kitokių apsimetėlių, 
kurie viešai dedasi' mūsų drau 
gaiš, bet slapta varo pragaiš
tingą ardymo darbą. Labai 
nejučiom jie diskredituoja 
mus vienus kitų akyse ir per
tai ardo mūsų vieningumą, 
kuriuo paskiau jie pasinaudo
ja.

Taigi, ypatingai šiuo laiku, 
ir ypač mūs apylinkės veiki
me, katalikai privalome būti 
atsargūs ir daugiau susirūpin
ti susiklausymu, vieningumu. 
Nes kitaip, mes griauname 
patys tą ką statome. Tad dau 
giau drąsos ir pasitikėjimo sa
vimi, o mažiau svyravimų sa
vo principuose. Tik tada dir
bsime tikrai naudingą mūs 
tautai ir bažnyčiai darbą.

Mastys.
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Į VIETOS IR APYLINKES ŽINIOS jį
AMERIKOS VAKARAS

Pranešame brooklyniečių ži 
niai, kad Gruodžio ■— Dec. 30 
d., 1934, yra rengiamas pir
masis Amerikos vakaras. Tą 
dieną kaip tik įvyks Didžiojo 
New Yorko ir New Jersey 
katalikų seimelis. Taigi Ame 
rikos vakaras bus didelis ir 
įdomus. Programą paskelbsi
me vėliau.

Taigi visi ruoškitės tai die
nai. Taipgi prašome visų 
Brooklyn© draugijų tą dieną 
neruošti parengimų. Būtų ne
malonu, jei kas bandytų už- 
lyst su parengimu.

ATSIDARO LIETUVIŲ 
KALBOS KURSAI

Šį pirmadienį, vadovaujant 
kun. N. Pakalniui, atsidaro 
suaugusiems lietuvių kalbos 
ir istorijos vakariniai kursai 
Apreiškimo parapijoj.

Per (pereitus du pirmadie
niu į šią mokyklą įsirašė di
delis skaičius mokinių daugu
moje jaunimas ir keletas su
augusių asmenų.

Mokyklos pamokos bus lai
komos pirmadienį, nuo 8 iki 
10 vai. vakaro Apreiškimo 
mokykloje. Mokytojaus parei 
gas eis inž. A. J. Mažeika, Pa
skaitas duos ir kiti visuome
nės veikėjai.

Norintieji lankyti šiuos 
kursus, gali dar užsiregistruo
ti ir šį pirmadienį 8 vai. vaka
re atvykstant tiesiog į mokyk 
lą.

APKALTINTI UŽ MORGI- 
ČIŲ SUKTYBES

New York, spal. 4. — Dvy
lika buvusių viršininkų Sta
te Title and Mortgage Co. li
ko apkaltinti už įvairias pri- 
gavystes. Tarp apkaltintųjų 
yra ir vieno banko preziden
tas.

IŠ APREIŠKIMO PARAP. 
CHORO VEIKIMO

Apreiškimo Pan. Šv. cho
ras pereitą sekmadienį turėjo 
mėnesinį susirinkimą. Aptar
ta daug svarbių reikalų. Pada 
ryta pranešimai apie dalyva
vimą choro spalių 9 d. apvai- 
kščiojime parapijos salėje. Vi
si pasižadėjo dalyvauti.

Aptarta taipgi ir prisiren
gimo eiga prie choro koncer
to ir šokių, kurie įvyks lap
kričio — Nov. 4 d. Šio paren
gimo bilietai jau išdalinta cho 
ristams, kurių kaina 50c.

Muzikas Jankus pranešė, 

kad choras turės praktikas tik 
penktadieniais, o antradienius 
praleis choristai pasilinksmi
nimui ir taip laisvai laiko pra
leidimui.

Operetės Silvia perstatymas 
dėl trumpo laiko, atidėtas iki 
po Naujų Metų.. Šiuo laiku 
iš lėto solistai ir pats choras 
mokosi šios operetės dainas ir 
roles. A. J, M.

VYSKUPĄ MATULIONĮ 
PRIIMANT

Lietuvos svečią ir Rusijos 
kankinį, Jo Eksc. Vyskupą T. 
Matulionį Kunigų Vienybės 
Centras su Rytų Provincija 
priėmė iškilmingais pietais 
Knight of Columbus hotelyje, 
New Yorke. Pietuose dalyva
vo: K. V. Centro pirm. kun. 
K. Vasys. vice pirm. kun. J. 
Simonaitis ir ižd. kun. M. Pan
kus, Marianapolio kolegijos 
direktorius kun. Dr. J. Navic
kas, MIC., ir kolegijos moky
tojai — kun. Bublys, MIC., 
kun. J. Vaškevičius, MIC., 
kun. Dr. J. Končius, Mount 
Carmel, Pa. ir apylinkės kuni
gai: A. Milukas, N. Pakalnis, 
S. P. Remeika, K. Paulonis. 
J. Balkūnas, J. Aleksiūnas J. 
Kartavičius, P. Lekėšis, J. 
Lencevičius, A. Petrauskas, J. 
Šeštokas, J. Kinta, I. Kelme
lis, L. Vaiciekauskas, S. Sto
nis, M. Kemežis ir Lietuvos 
svečias kun. D. Mikšys, atvy
kęs kartu su vyskupu. Pietų 
metu sveikinimo kalbas pasa
kė kun. Vasys ir kun. Simo
naitis. Į kalbas nuoširdžiai at
siliepė su padėka Jo Eksc. vy
skupas. Užbaigus pietauti sve 
čiai buvo fotografuoti. Vys
kupas po pietų tuoj išvyko į 
Marianapolio kolegiją, kur 
trumjpam laikui apsigyvens 
Šiomis dienomis svečias lan
kysis pas Apaštališką delega
tą Washingtone ir Lietuvos 
Atstovybėje.

IŠ VYČIŲ VEIKIMO

Paskutiniai savaitiniai šokiai
Trečiadienį, spalių 17 d. 41 

kuopa rengia savaitinių šokių! 
užbaigtuves. Draugijai, skait
lingiausiai atsilankiusiai bus 
įteikta sidabro taurė. Be to, 
bus ir šokių kontestas. Įžan
ga bus paprastai 25c..

Mėnesinis susirinkimas
41 Vytauto kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks ketv., 
spalių 18 d., kur bus svarsto
ma daug svarbių reikalų.

Apsiveda Vice-Pirmininkas
Šį sekmadienį, spalių 14 d. 

41 Vytauto kp. vice-pirminin- 
ks ir darbštus veikėjas Juo
zas Minauskas apsiveda su Ve 
ronika Velyvinte, Kearney — 
Harrison kuopos nare. Vestu
vėse rengiasi dalyvauti visi 
kuopos nariai. 41 kuopa ypa
tingai linki jaunavedžiams 
daug laimės naujai kuriama
me gyvenime.

Ping—Pong rugtynės.
Vyčių apskritis spalių 16, 

17 ir 18 dd. rengia ”ping — 
pong” rungtynes vyčių taiįpe. 
Rungtynės prasidės spalių 16 
d. Maspethe. Spalių 17 d. bus 
Jersey City parapijos salėje 
ir užsibaigs spalhi 18 d. New 
Yorke, Aušros Vartų parapi
jos salėje. Įžanga į rungtynes 
visiems veltui. Kviečiama ir 
pašalinius atsilankyti.

Atgaivinta Lindeno kuopa
Pasidarbavus Jonui Vai-Į 

niui, apskrities organizatoriui i 
ir M. Martinkui apskrities i 
pirmininkui, nesenai tapo at
gaivinta Lindeno 113 kuopa. 
Šiuo laiku Lietuvos Vyčių N. 
Y. ir N. J. apskritis turi 12 
gerai gyvuojančių kuopų ir 
randasi pačiame savo stipru
me. A.J.M.

NAUJA RADIO PROGRAMA

Dar viena radio programa 
atsidarė B r oo klyne, tai Ap
reiškimo Pan. Švč. parapijos, 
kurią užlaiko klebonas kun. 
N. Pakalnis. Pereitą ketvirta
dienį jau įvyko programos ati 
darymas, kurios proga kalbė
jo pats klebonas N. Pakalnis, 
pažymėdamas tokios progra
mos reikalingumą ir naudin
gumą jo parapijai.

Taigi ’ ’Amerikos ’ ’ radio 
sveikina savo naują kaimynę 
Apreiškimo paraki jos radio 
programą.

Apreiškimo parapijos radio 
programos esti kas ketvergo 
popietį 1:30 iš WMBQ stot. 
1500 kc.

PUIKUS LIAUDIES 
VAKARAS

Spalių 7, Klasčiaus salėj, 
Maspethe. įvyko Liaudies 
Vakaras, kurį rengė p. J. 
Cinkus.

Oras buvo puikus, garsini
mui negailėta išleisti daugiau 
negu pas mus įprasta, taigi ir 
publikos buvo daugybė.

Koncertinę dalį, kuri buvo 
svarbiausia parengimo prog
rama, išpildė Karai. Ang. pa- 
rap. choras, vedamas p. Dul
kės. Vaikučiu choras veda
mas Tamkiūtės, ir keliolika 
apylinkės lietuvių dainininkų, 
solistų. Ypatingai gražiai pa

sirodė nauja mūs tarpe daini
ninkė p-lė E. Sadauskaitė. 
Bet čia publikos skonis buvo 
kiek kitoks, negu Radio City 
Music Hall, kur p-lė Sadaus
kaitė pasekmingai pasirodo.. 
Reikia džiaugtis jos balseliu 
ir lietuviška gražia kalba. Tai 
lietuvių žvaigždė.

Puikiai pasirodė ir p. Dul
kės choras. Pats p. Dulkė su 
savo komiškais solo nume
riais pavergė visą publiką. 
Publikai labai patiko p-nia 
Tarnas, kuri net keletą kar
tų turėjo kartot gitara pri
tariamas liaudies dainas. La
bai gražiai sudainavo K. Ka- 
žemėkas, taipgi p-lė Menke- 
liūniūtė pasirodė neblogai. 
Reikia pažymėti, kad p-lė Jo- 
navičiūtė yra tikrai apdo
vanota balsu, kuris reikėtų 
sunaudoti. P-lė Petrauskaitė 
publikai patiko. Negaliu čia 
visų solistų išminėti ir įver
tinti jų pasižymėjimus. Tai 
tektų parašyt platesnę recen
ziją.

Žodžiu, Liaudies Vakaras 
praėjo su dideliu pasisekimu 
kaip meniniu taip ir moraliu 
atžvilgiu. Reikia pagirti jo 
iniciatorių už sumanų pasi
darbavimą.

Praščiūnietis.

REGISTRUOKITĖS BAL
SUOTI

Lapkričio men. bus New 
Yorko valstybės valdininkij 
rinkimai. Visi piliečiai tiems 
rinkimams balsuoti registruo
jami nuo spalių 8 d. iki spa
lių 13 d. Todėl primenama vi
siems lietuviams Amerikos pi 
liečiams pasistengti būtinai 
tuo laiku savo warduose įsi
registruoti, nes neįsiregistra
vusiems rinkimų metu nebus 
leidžiama balsuoti.

BAYONNE, N. J.
Naujas profesionalas.

Spalių 7 d. įvyko pagerbi
mo vakarienė, kurią surengė 
Bayonnės A. L. Piliečių klu
bas pagerbti naują profesio
nalą .advok. Kazį R. Paulau
ską. K. R. Paulauskas yra čia 
gimęs, augęs, bet patriotingas 
jaunuolis, darbštus L. Vytis, 
puikiai vartojąs lietuvių kal
bą.

Vakarienėj dalyvavo apie 
200 asmenų, kalbas pasakė a- 
pie 20 žymesnių /profesionalų 
ir jauno advokato draugų.

Kažkodėl, visi kalbėjo ang
liškai, nors dauguma dalyvių 
buvo lietuvių. Vakaro vedėju 
buvo J. E. Brajus, kuris tvar 
ką vedė angliškai.

Prie kalbų buvo pamargini- 
mų. Gerai žinant adv. Paulau
sko karštą patirotizmą, ma
nome, kad ir jis nebuvo pa

tenkintas, kad jam mylima lie 
tuvių kalba buvo nustumtą į 
šalį. .. Brooklynietis

NEW YORK STATE LIETU
VIŲ DEMOKRATŲ SĄJUN

GOS ORGANIZAVIMO 
KLAUSIMU.

Įvairiose lietuvių kolonijose 
randasi Lietuvių Demokratų 
Klubų, Piliečių Klūbų, ir tt., 
kurie šalia savo narių socia
lių reikalų, taipogi domisi ir 
politiniais klausimais.

Lietuviai, panašiai kaip ir 
kitos tautos (italai, vokiečiai, 
ir tt.), galėtų daug daugiau 
iškelti savo tautos vardą, gar 
bę ir drauge suteikti didesnę 
paramą savo tautiečiams po
litiniuose reikaluose, jei mes 
turėtume vieną didelę ir stip
rią centralnę politinę sąjungą, 
kuri galėtų bendrai atstovau
ti visus viemj politinių pažiū
rų lietuvius New York valsti
joje.

Gyvenimo praktika ir fak
tai šiandien aiškiai parodo, 
kad geriausiai yra priklausyti 
prie vienos arba kitos parti
jos : demokratų arba republi- 
konų; kitokiems klūbams yra 
sunku išlaikyti ’’politinį neu 
tralitetą”. Be to, abidvi par
tijos žiūri su nepasitikėjimu 
neutralias piliečių draugijas.

Šia proga siūloma, kad įvai 
riose lietuvių kolonijose New 
York valstijoje, kur randasi 
tūkstančiai lietuvių, prijau
čiančių demokratų partijos 
principams, ” Lietuvių Demo 
kratų Klubai” ” Lietuvių Pi
liečių Klūlbai” kurie remia ir 
pritaria Demokratų partijai— 
kad visi susiorganizuotų į 
’’New York Valstijos Lietu
vių Demokratų Sąjungą” ar
ba Lithuanian — American 
Democratic League of New 
York State.

Nuoširdžiai prašoma visų 
lietuvių demokratų vadų gyv. 
New’ Yorko valstijoj, kaip: 
New York City, Brooklyn, 
Maspeth, Albany, Schenecta
dy, Utica, Binghamton, Ams
terdam, Niagara Falls, Ro
chester ir tt. rimtai apsvarsty 
ti šį pasiūlymą.

Prašoma susirašinėti su —■ 
Mr. John C. Morkūnas, 41 
Willite Dr., Rochester, N. Y.

Pastaba: ’’Lithuanian — 
American Democratic Club of 
Monroe County” (prie kurio 
priklauso Rochester) širdin
gai pritaria šiam sumanymui.

— Mrs.. Minnie Tamalis. 
(lietuvė?) iš St. Louis, Mo. 
patraukė teisman radio st oi į 
WIL, reikalaudama $10,0<X) už 
nuostolius, kurių ji pasidarė, 
paklausius tos stoties kalbė
tojo legalaus patarimo.
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AUKSAS IR SIDABRAS IŠ 
VANDENS.

New York, spal. 6. — Dr. 
W. A. Dow iš Etliyl-Dow Che 
mical kompanijos paskelbė, 
kad jam pasisekė iš Atlantiko 
vandens išgauti tikrojo aukso 
ir sidabro Wilmington, No. 
Carolina pakraščiuose. Iš dvy
likos tonų vandens išsunkta 
viena dešimtoji dalis miligra
mo aukso ir sidabro. Abu me
talai yra susimaišę ir sidabro 
dalis yra didesnė už aukso.

Reiškia, jūros vandenyje y- 
ra daug aukso ir sidabro, ku
ri išskyrus Amerikoj tikrai 
nebebus depresijos. Yra mano
ma, kad šių metalų dulkių y- 
ra ir ore.

rap. salėje, Brooklyne.
Dalyvavimas narių būtinas, 

nes turėsime paskaitą ir labai 
daug svarbių reikalų aptarti 
ir kuopos platesniam veikimui 
planus padaryti.

Taip pat nepamirškite į su
sirinkimą atsivest ir savo 
draugus, bei pažįstamus.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

C. BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio par. apeigos
Šv. Ražančiaus draugija ap

vaikščiojo savo metinę šventę 
spalių 7 d.

Per 9 vai. šv. Mišias, narės 
skaitlingai dalyvavo su savo 
ženklais ir vėliava. In corpore 
ėjo prie šv. Komunijos. Kle
bonas kun. C. Paulonis pasa
kė gražų pamokslą. Vedė tvar 
ką P. Slivinskienė ir P. Jure
vičiūtė.

Altoriai buvo papuošti gė
lėmis.

Choras
Jaunimo mylimas varg. P. 

Sakas apleido šią parapiją. 
Pas mus sugrįžo senas darbuo
tojas p. J. Brundza, visiems 
gerai žinomas, kuris virš 10 
metų išbuvo šioj parapijoj.

Yra kviečiamas jaunimas 
prigulėti prie choro ir lankyti 
pamokas. Pažiūrėjus į šv. Jur 
gio parapijos chorą, reikia* 
džiaugtis, koks yra pavyzdin
gas jaunimas.

Vyčiai.
Vyčiai rengia tikrą Rudens 

Balių (Harvest Dance), lap
kričio 18, šv. Jurgio parap. 
salėj. Ši kuopa visuomet su
rengia puikiausius vakarus. 
Yra skiriamos trys dovanos: 
turkey, pintinė riešutų ir pin
tinė visokių vaistų. Kuopa 
kviečia visus jaunus ir senus, 
atsilankyti Kuopos pirminin
kas P. Raugalas ir C. Fogel- 
manas eis į girią rinkti riešu
tų. o grįždami pro farmas mė
gins pagauti ’’turkę”. Kitą 
savaite pranešime per Ameri
ką. kaip jiems pasiseks.

Vainikas.

Karalienės Angelų parap. 
šv. Vardo Draugijos mėnesi
nis susirinkimas įvyks šią ne- 
dėlią, spalių 14, parapijos sa
lėj. Kun. Remeika ir draugi
jos valdyba prašo visų vyrų 
šios parapijos atsilankyti į 
susirinkimą. Bus svarbūs svar 
stymai ne tik nariams, bet ir 
visiems vyrams. Tai tikima, 
kad visi pribus šiame susirin
kime spalių 14, parapijos sa
lėj. J. Avižonis

Dainavo gražiai taipgi vie
tos Apreiškimo par. choras, 
vadovaujamas p. Jankaus.

Vakaras atidarytas Tautos 
Himnu.

Parduotu taipgi Vilniaus 
Pasų ir pasams ženklelių. Pa 
daryta kolekta ir galop buvo 
priimta rezoliucija Vilniaus 
klausimu.

Žodžiu, minėjimas gana 
gražiai pavyko. Žmonių nuo
taika buvo nepaprasta. Visų 
veiduose buvo matyti pasirį- 
žimas dėti visas pastangas 
gelbėjimui lenkais užgrobtos 
Lietuvos dalies. Buvęs.
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PAMINĖTA

Didž. New Yorko lietuviai 
spalių 9 d. gražiai paminėjo 
Gedulo Dieną — Vilniaus len 
kais užgrobimo dieną.

Žmonių į Apreiškimo parap. 
salę susirinko daug. Tarpe 
publikos matėsi gana daug 
jaunimo. Kalbėtojai gana gra 
žiai nušvietė Vilniaus dabar
tinę padėtį ir lenkų imperialis 
tinius norus. Kalbėtojais bu
vo šie: vietos klebonas kun. 
N. Pakalnis, Liet. Gen. Kon
sulas P. Žadeikis, kun. J. Bal- 
kūnas, A. Antanavičius, S. 
Vitaitis ir Dr. B. Vencius. Va
karo vedėju buvo p. K. Kru- 
šinskas.

AMERIKOS SPAUDA APIE 
ARĖJĄ VITKAUSKĄ

Didelis Detroito dienraštis 
’’The Detroit News” savo se
kmadienio laidos literatūros 
ir įvairybių (paveiksluotame 
priede išspausdino Arėjo Vit
kausko atvaizdą ir straipsnį 
apie lietuvius ir Vitkausko 
darbus. Paminėta lietuvių tre 
čia dalis Amerikoje, lietuvių 
daugiau Chicagoje už Kauną, 
pasaulinės automobilių dirbtu 
vės Detroite, įspūdžiai iš De
troito Meno Instituto.

LANKĖSI

Pereitą Ketvergą Brookly
ne lankėsi philadelphietis p. 
Vaščila, keleto knygučių ang
lų kalboje apie Lietuvą au
torius. Jis dabar ruošia spau
dai Lietuvos istoriją anglų 
kalba, pritaikintą Amerikos 
lietuvių jaunimui ir mokyk
loms.

PRANEŠIMAS

šiuom pranešame visiems j 
LDS. 12 kuopos nariams, kad1 
yra šaukiamas susirinkimas 
spaliu mėn. 28 d., tuojau po 
sumos, Karalienės Angelų pa
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LRKSA. 134 kuopa, 213 So. 4th St., Brooklyn. N. Y.; Apreišk. Parap, 
Ražančiaus D-ja, 259 No. 5th St.. Brooklyn, N. Y.; Apreišk. Parap. Sv, 
Vardo D-ja, 259 No. 5th St., Brooklyn, N. Y.; Pius Lekesis, 213 So. 4th 
St., Brooklyn, N. Y.; Peter Vanagas, 337 Woodward St., Jersey City, 
N. J.; Joseph Shestokas 32 (Dominic St. New York, N. Y.; Leo Vaice
kauskas 29 Davis St., Harrison, N. J.; Anthony Kazlas, 25 Taylor St.. 
Newark. IN. J.

3. That the known bondholders, mortgagees, and other security 
holders owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, 
mortgages, or other, securities are: None.

4. That the two paragraphs next above giving the names of the 
owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only 
the list of stockholders and security holders as they appear upon the 
books of the company but also, in cases where the stockholder or 
security holder appears upon the books of the company as trustee or in 
any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for 
whom such trutee is acting, is giving; also that the said two paragraphs 
contain statements embracing affiant’s full knowledge and belief as 
to the circumstances and conditions under which stockholders and se
curity holders who do not appear upon the books of the company as 
trustees hold stock and securities in a capacity other than that of a 
bona fide owner; and this affiant has no reason to believe that anv 
other person, association, or corporation has any interest direct or indi
rect in the said stock, bonds, or other securities than as so stated by him.

CHARLES P. VILNIŠKIS
Sworn to and subscribed before me this 25 day of 'September 1934. 

(SEAL) Morris Herstein, Notary Public.
(My commission expires March 30, 1935)

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC ?

JOSEPH LE VANDA 1
(LEVANDAUSKAS) i

GRABORIUS ;

107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y. <

Tel.: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc. 
BIELIAUSKAS 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

< Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC '

ALEKS. RADZEVIČIUS
' GRABORIUS ;
i Priešais Apreiškimo Bažnyčią *

Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam <
402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y. !

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

’GARSAS ’ BAKERY
SAVININKAS—A. SHRUPSKIS

Gera Duona—Žmogaus Sveikata
Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tik

rą Lietuvišką Duoną. "GARSO” KEPTUVĖ kepa geriausią Lietu
višką Duoną. Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po- 
kihams. Siunčia ir į kitus miestus.
68 So, 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?
Dėlto, kad yra patentuota Suv. Valstijose, ilgai nepasensta ir 

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

Sveikata — didžiausias tur
tas pasauly.
Kas nori Kauno duonos, gali 
gauti į stubas Brooklyne.

Kreipkitės adresu:

JONAS MIKOLAITIS
380 So. 3rd Street,
Brooklyn, N. Y.

Jei norit gauti į kitus miestus ar farmas, kreipiktės:

1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.
N. MASENAS BAKING CO.

7
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MASPETH, N. Y.

— Spalių 7 d. susituokė 
Juozas Zolkowski su Marijo
na Talutyte.

— Spalių 10 d. bazaro ko
mitetas su darbininkais buvo 
kun. J. Balkūno pavaišinti 
gražia vakariene svetainėje. 
Visos draugijos labai gražiai 
dirbo bazare, todėl atliko ne
mažai pelno.

— Vietos Vyčių kuopa pra 
lošė krepšiasvydžio žaidime 
prieš Brooklyno Liths 18:15.

— Lietuvių kalbos ir kate- 
kizacijos pamokos jau prasi
dėjo, Pamokos įvyksta trečia
dieniais 4—6 vai. p. p. ir šeš
tadieniais 10—12 vai. ryto.

— Spalių 9 d. paminėta bu
vo gedulos pamaldomis. Va
kare visi važiavo į Brooklyną 
Apreiškimo salėn pasiklausy
ti /prakalbų.

— Marianapolio kolegijos 
mokytojas Juozas Varnaitis 
svečiavosi porą dienų pas tė
vus.

— Rožančiaus draugija lai
kė savo metinį susirinkimą 
rugs. 7 d. Prisirašė naujų na
rių. Valdyba kitiems metams 
sudaro: R. Nedzinskienė, pir- 
min., O. Baltrūnienė, vice pir- 
min., M. Grybaitė, sekr., O. 
Paulauskienė — ižd. sekret.

— Visi Amerikos piliečiai 
privalėjo šioj savaitėje regis
truotis dėl rudeninio balsavi
mo.

Šv. Komunijos. Pritaikintą 
pamokslą pasakė kun. P. Le- 
kėšis.

Vakare įvyko metinis susi
rinkimas, kuriame išrinkta a- 
teinančių metų veikimui nau
ja valdyba. Pirm, pasiliko ta 
pati R. Nedzinskienė. Naujai 
valdybai linkime pasekmingai 
darbuotis ir mūs draugiją su
stiprinti.

NAUJENYBIŲ BALIUS

Maspetho L. Vyčių 110 kp. 
rengia Rudens Naujenybių 
Balių, spalių — Oct. 20 d. 
1934. Apreiškimo .parap. sa
lėj. Programoj bus rodoma 
naujausios mados. Moderniau
siai apsirėdę vaikinas ir mer
gina gaus dovanas. Ateikite 
pažiūrėti; turėsite daug juo
ko. Įžangą iš anksto perkant 
tik 40c. Jaunime, nepraleisk 
progos. Draugijai, kurios at
silankys daugiausia narių, 
bus duodama sidabro taurė.

IŠ MOTERŲ S—GOS 29 KP.

REIKALINGA
Inteligentiškoj lietuvių šeimoj 

reikalinga mergina prie namų ruo
šos. Mažų vaikų nėra, darbo labai 
mažai, New Jersey Valstijoj. Palei
dau j ama_ rimta, suaugus mergina. 
Kreipkitės į ’’Ameriką”.

RANKŲ DARBO ROŽAN
ČIAI

Virš 10 metų dėl kojų paraly
žiaus gulįs Kings County ligoninėj 
lietuvis pradėjo dirbti gražius ir 
tvirtus rankų darbo rožančius. Ro
žančiai yra pigus tik po 50 centų.

Kurie ’J ....................................
laišką:

Kings < 
Brooklyn, N. Y.

norite jų įsigyti, rašykite

JOHN SHISLOSKI
County Chronic Hospital, 

Ward K-42

VYKSTANTIEMS
Į LIETUVĄ

Jei vykstat Lietuvon ar no
rite keliauti kur kitur, kodėl 
nesikreipiate į ’ ’Ameriką, ’ ’ ? 
Mes parūpinsime Jums visus 
kelionei reikalingus dokumen 
tus sąžiningai ir greitai. Krei
pkitės :

’’AMERIKA”
423 Grand Street, 

Brooklyn, NY-

BROOKLYN LITHS 
LAIMĖJO

Spalių 7 d. Klasčiaus salėj 
įvykusiose basketbolo rungty
nėse tarp Maspetlio Vyčių 110 
kp. ir Brooklyn Liths, baigėsi 
brooklyniečių laimėjimu 
18:15. Apie 2,000 žiūrovų aty- 
džiai sekė rungtynes, kurios 
ėjo labai intensyviai.

Atrodo, kad šį sezoną bas
ketbolo mėgėjai turės progos 
matyti ir daugiau tokių žai
dimų.

Mot. S-gos 29 kp. rengia 
nepaprastą ’’Bunco ir Card 
Party.” Bus ir šokiai. Viskas 
įvyks Nedėlioj spalių 21 d., 
1934 m. 5 vai. vakare, Aprei
škimo Pan. Šv. par. salėj.

Kviečiame visus atsilanky
ti; galėsit linksmai laiką pra
leisti. Pelnas parapijai. Įžan
ga 35c.

Kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks spalių 17 d. 8 val.- 
vakare (tuoj po pamaldų). 
Kviečiame visas nares atsi
lankyti, nes bus labai svarbus 
susirinkimas.

Sąjungietė.

ĮLIETŪVĄ 
(Persėdimas tiktai Copenhagoj) 
Nuolatiniai išplaukimai, patogi 

kelionė, žemos kainos

Kalėdine Ekskursija 
Laivu "FREDERIK VIII” 

iš New Yorko
Gruodžio 8

Ekskursijos Vadas 
K. Falck Rasmussen

Kainų ir naujas išplaukimų są
rašas 1935 metams gaunamas 

pas autorizuotus agentus arba 
ofisuose

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE

27 Whitehall St., New York

RAPOLAS KRUČAS 
Fotografas

65—23 Grand Avenue, Maspeth, N. Y.
(Prieš Mount Olivet kapines)

Tel.: JUniper 5—0259

Spalių m. 12 d., 1934 m.

----------------------------------- -----------------

BROOKLYNO LIETUVIAI
...... ......... ........... 1

GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS VALANDOS 
12—2 p. p. 

6—8 vak.
270 Berry Street Tel. Evergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
161 No. 6 Street

VALANDOS 
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 

Šventadieniais susitarus 
TėJ. Evergreen 8-9229

Dr. Ed. W< Žukauskas
1114 Foster Avenue. . _

VALANDOS 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutartį 

Tel. Mansfield 6-8787

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

VALANDOS 
9—12 ryte 
1—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-9105221 So. 4 Street

Dr. Bladas K. Vencius 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 Grand Street
k-——"-".... ' i ■■ ■■■■■■ .. .. i .

VALANDOS 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-0706 

Nkmų, Republic 9-3040
..... ........................... 1 ’-"a

Phone EVergreen 8-10494

DR. H. MENDLOWITZ
252 Berry Street. Brooklyn. N. Y. 

Valandos:
1 iki 4 P.M. kasdieną
Trečiad. ir šeštad. 6 iki 7:30 P.M.
Sekmad. 10 iki 12 A.M.

Flatbush Ofisas 
2220 Avenue J

Tel.: BRyant 9-7763

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 W. 42nd Str New York City

GRAND PARADISE BALL ROOMS ’
Buvus GRAND ASSEMBLY

318 Grand St., Brooklyn, N. Y.
PUIKIAUSIOS SALES* IR KAMBARIAI Šokiams, Susirinkimams 

Pasilinksminimams, Vestuvėms, Suėjimams
Telephone EVergreen 7-1123. Eleveitorius patarnauja

»
Tel.: Evergreen "l-TTib

POVILAS GUSTAS

Išnuomojami automobiliai įvairiems reikalams
423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

i
I
I

SĄJUNGIETĖS TĖMYKIT!

Mot. Sąjungos 30 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, spalių 17 d. 8 vai. 
vakare, parapijos salėj. Šį 
trečiadienį jis įvykt negalėjo, 
nes salė buvo užimta bazaro 
reikalams. Petrulienė.

Tek: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y.
Williamsburgh Bridge Plaza

METINĖ ŠVENTĖ

Maspetho moterų ŠV; Ro
žančiaus draugija sekmad., 
spalių 7, turėjo metines iš
kilmes. Per 9 vai. šv. mišias, 
kurias atnašavo mūs dvasios 
vadas gerb. kleb. J. Barkū
nas, visos rožančinės ėjo priei

GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS
J. P. MACHULIS

REAL ESTATE & INSURANCE
8656 85th Street, Woodhaven, N. Y.

(Prie pat Forest Park stoties)
Notary Public Tel.; Virginia 7-1896

Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, 
išnuomuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa
vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę.

i

i CLINTON PARKAS Į
E Tinka piknikams, Baliams, Koncertams ir visokiems^ 
= parengimams. Tepoilgo bus įrengta karūsėlis, sūpuoklės.E 
«arklukai ir visoki prašmatnumia. Puikiausia ir linksmiau-: 
E šia vieta Brooklyne — Maspethe. =
» Jonas Klasčius, Sav. :
= Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. =
7

(IŠKABOS)

JOHN SUBAČIUS Virginia 7-oqo3
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